
 
 

 
 
 

CHƯƠNG V  
                           
                           QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA CHIẾN ĐẤU NHƯ CỌP DỮ 
 
Khả năng và tinh thần chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được thử thách 
nhiều nhất trong hai trận đánh lớn là trận phản công Tết Mậu Thân 1968 và trận phản 
công năm 1972.  
 
Trận Mậu Thân 1968  
 
Trong chiến tranh Việt Nam 1954-1975, cuộc tổng tấn công của cộng sản Tết 1968 là 
cuộc tấn công gây cho Hà Nội thất bại quân sự đau đớn nhất, nhưng lại cũng mang lại 
cho Hà Nội thắng lợi tâm lý lớn nhất.  
 
Thực ra, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không hoàn toàn bị bất ngờ khi cộng quân mở 
cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Tin tình báo và việc bắt được một số đặc công trước Tết 
đã giúp tình báo Đồng Minh ước đoán rằng địch sẽ đánh lớn, những Đồng Minh không 
thể ngờ rằng chúng lại mở trận đánh ấy đúng vào Tết Âm Lịch.  
 
Có 3 chi tiết rất đáng ghi lại. Một là sự cảnh giác của Tình Báo Mỹ tại vùng Sài Gòn. Hai 
là sự ước tính tình hình của Mỹ đối với mặt trận Khe Sanh và mặt trận Huế. Và ba là sự 
bất ngờ đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trước khi cộng quân tổng tấn công thì 
bùng nổ trận Khe Sanh. Phía Mỹ điều động một số đơn vị để chuẩn bị tăng cường cho 
hơn 6000 quân trú phòng Khe Sanh. Nhưng đến phút chót, Tư Lệnh Mỹ phụ trách việc 
bảo vệ Sài Gòn và phụ cận đã có một quyết định sáng suốt. Sau khi phân tách các hoạt 
động bề ngoài có vẻ không ăn nhập gì với nhau của cộng quân, ông ta tin rằng có một 
dấu vết khác thường để chứng tỏ là địch ''sắp làm điều gì lớn''.  
 
Tướng Westmoreland chấp nhận sự giải đoán tình báo của Tường phụ trách bảo vệ Sài 
Gòn và ra lệnh điều động 15 Tiểu Đoàn chiến đấu của Mỹ từ vùng biên giới Việt-Miên về 
gần Sài Gòn. Sự có mặt 15 Tiểu Đoàn này ở chung quanh Sài Gòn vào giờ chót là một 
trong những yếu tố đã giúp cứu được Sài Gòn.  
 
Thứ hai là kế hoạch của Bắc Việt để cầm chân quân Mỹ ở mặt trận Khe Sanh. Từ tháng 
11 năm 1968, Khe Sanh đã thành mặt trận lớn. Trên hai chục ngàn quân chính quy của 
Hà Nội bao vây căn cứ Khe Sanh do 6000 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ phòng giữ. Tuy 
Tướng Westmoreland phủ nhận lời suy đoán của báo chí Tây phương theo đó quân Bắc 
Việt đã mở mặt trận Khe Sanh để dụ người Mỹ mang quân tới đó và vì một số đơn vị Mỹ 



tăng cường cho Khe Sanh cho nên sự phòng thủ ở các mặt trận khác sẽ suy yếu, do đó, 
cộng quân tổng tấn công dễ hơn, nhưng rõ ràng là ông ta đã rút quân ở vài mặt trận 
khác để tăng cường cho Khe Sanh.  
 
Thí dụ Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ được điều động từ Huế đến gần Khe Sanh 
và 2 Lữ Đoàn của Sư Đoàn Kỵ Binh Không Vận được điều động từ Cao Nguyên đến 
gần Khe Sanh. Sự chuyển quân ấy làm suy yếu sự phòng thủ Cố Đô Huế. Vậy không 
nên ngạc nhiên khi thấy chỉ có Huế là bị cộng quân chiếm giữ lâu nhất Thứ ba là số binh 
sĩ Việt Nam Cộng Hòa tham dự cuộc phản công. 
 
 Các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ có phân nửa quân số hiện diện, có đơn vị 
hiện diện không tới phân nửa quân số, vì đã cho phân nửa kia đi phép về thăm gia đình. 
Cho nên ở những giây phút đầu tiên của cuộc tổng tấn công các đơn vị Việt Nam Cộng 
Hòa đã trực tiếp phải đương đầu với cộng quân và các đơn vị ấy chỉ phản công với quân 
số chừng phân nửa và còn bị bất ngờ nữa. Mặc dầu quân Mỹ có sẵn một số đơn vị trừ 
bị, nhưng trong những giờ đầu tiên của cuộc tổng tấn công, các đơn vị Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa đã phải chiến đấu một mình. Họ chỉ được quân Mỹ tiếp tay sau đó vài 
giờ. Và vài giờ đầu ấy chính là vài giờ quyết định cuộc chiến.  
 
Trước hết, nên nhắc lại số Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh sẵn sàng 
chiến đấu hồi Tết Mậu Thân. Ngay trước khi cộng quân mở cuộc tổng tấn công ấy thì 
quân số đồng minh chiến đấu tại Nam Việt Nam tổng cộng là 1.593.300 người, trong số 
đó, Việt Nam Cộng Hòa đóng góp 820.000 người. Quân Mỹ có 536.000 người. Nếu toàn 
thể trên một triệu rưỡi quân sĩ ấy đều chiến đấu thì chắc chắn đã đại chiến thắng từ lâu. 
 
Thực tế đã mang lại những dữ kiện đáng buồn hơn nhiều. Không kể sự thiếu vắng một 
chiến lược hữu hiệu để đối phó với cộng sản quốc tế, phía Đồng Minh đã phải dùng rất 
nhiều binh sĩ vào việc canh gác, giữ an ninh các cơ sở, căn cứ quân sự các trung tâm 
đông dân cư, Thành Phố, Tỉnh lỵ, Thị Trấn v.v...Rốt cuộc, trong tổng số trên một triệu 
rưỡi quân ấy, chỉ có 14% khinh binh để chiến đấu, tức là chỉ có 22.800 binh sĩ cho toàn 
thể các lực lượng Đồng Minh tại Nam Việt Nam. Cho nên khi cộng quân tung ra chừng 
trên 70.000 người để tấn công khắp lãnh thổ Nam Việt Nam thì phía Đồng Minh chỉ có 
chừng 80.000 binh sĩ chiến đấu để phản công. (Guenter Lewy, ''America in Vietnam'' 
Oxford Universiỳ Press 1978, trang 174-175)  
 
Bức tranh do Quân Sử Gia Dave Palmer mô tả về cuộc phản công của Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa và bức tranh mô tả sự rối loạn của giới lãnh đạo cường quốc Mỹ hồi Tết 
Mậu Thân sẽ làm cho độc giả Việt và các Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa đau lòng khi 
nhớ lại những lời mạt sát rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ''không chịu chiến đấu 
Dave Palmer viết: ''Tự coi là sẽ được chào đón như những người đến để giải phóng và 
yên trí Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ bỏ chạy, những kẻ lãnh đạo cộng sản đã thất 
vọng đau đớn vì cả hai điều dự đoán của chúng đã hoàn toàn sau. Mặc dầu bị bất ngờ 
và lại chỉ có không tới nửa quân số để tham chiến, nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa đã chiến đấu dũng mãnh như chưa từng thấy.  
 
Thay vì làm cho Quân Lực ấy tan rã thì cuộc tấn công của cộng quân lại làm cho Quân 
Lực ấy xiết chặt hàng ngũ. Chiến đấu để bảo vệ nhà cửa, xóm làng của mình, người lính 
Việt Nam Cộng Hòa đã tỏ ra một tinh thần chiến đấu kiên quyết làm cho mọi quan sát 
viên đều ngạc nhiên và Bắc Việt ngạc nhiên nhiều nhất. Cuộc ''tổng nội dậy'' nay chỉ còn 
là một huyền thoại.  
 



Người dân Nam Việt Nam đã không đứng dậy để chào mừng  lời kêu gọi nổi dậy của 
cộng sản. Quả thật là người dân có đứng dậy, nhưng là đứng dậy là đẩy lui và để chống 
lại quân xâm lăng...Nhưng một nhóm nhỏ, chưa tới ba chục tên, thuộc tiểu đoàn đặc 
công C-10 đã lọt được vào Sứ Quán Mỹ ở Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tự sát của 
chúng. Chúng chỉ cần tìm tác dụng tâm lý để gây sự chú ý của thế giới. Tên đặc công 
chót trong nhóm bị giết bốn giờ sau khi trận đánh khởi diễn. Trọn nhóm của chúng đã bị 
tiêu diệt. Chúng giết được 5 người Mỹ và chỉ gây hư hại nhẹ cho Sứ Quán''.  
 
Dave Palmer viết tiếp: ''Ít ra cũng đã có ba chục ngàn cộng quân bị giết trong 10 ngày 
tấn công tự sát của chúng. Nhưng đối với dân chúng Mỹ, người Mỹ chỉ được nghe nói là 
''Việt Nam đã bị thiêu rụi, rằng Sứ Quán của chúng ta ở Việt Nam đã bị chiếm đóng, 
rằng một cuộc chiến tranh đang được tường trình là thắng lợi thì nay đang ở bên bờ của 
sự bại trận''.  
Đồng Minh nhìn thấy ở trận này một cơ hội tốt đẹp để giáng cho địch thêm những đòn 
chí tử nữa, sau khi chúng bị thiệt hại thật nặng ở trận này. Điều bất hạnh là ở Thủ Đô 
Mỹ, ý chí của nước Mỹ đã hoàn toàn tan rã chỉ vì nghe lời loan tin sai lạc của báo chí và 
truyền hình Mỹ về việc Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn bị ''chiếm đóng'' Từ Tổng Thống 
Johnson cho tới các Cố Vấn thân cận nhất của ông ta đều không ai hồi phục được sự 
mất tinh thần. Không khí chủ bại và tuyệt vọng bao trùm khắp cả mọi phòng ốc của Bạch 
Cung''. Dave Palmer, Summons of The Trumpet'' Press, California 1978 trang 187 và 
263)  
 
Ngày 18.2.1968 Bộ Tư Lệnh Quân Lực Mỹ tại Việt Nam thông báo số thương vong cáo 
nhất trong một tuần của quân Mỹ từ khi tham chiến tại Việt Nam: 543 chết và 2.547 bị 
thương. Ngày hôm sau, căn cứ Khe Sanh do quân Mỹ trấn giữ bị cộng quân bắn vào 
11.000 trái đạn nổ cao. Chỉ bấy nhiều là đủ để Walter Cronkite, ''nhân vật khả kính nhất 
truyền hình Mỹ từ nhiều năm'' đã biến thành ''Cronkite chủ trương đầu hàng''. Hắn nói 
trên đài truyền hình hệ thống CBS rằng ''chiến tranh đã bế tắc một cách tuyệt vọng, và 
nước Mỹ chỉ còn cách thương thuyết mới rút chân ra được mà thôi''.  
 
Làm sao một đại cường quốc như nước Mỹ lại có thể mất tinh thần và suy sụp ý chí 
trong khi có trên nửa triệu Quân Nhân tham chiến như vậy ? Tướng L.A Marshall, một 
Quân Sử Gia thượng tặng của Mỹ nhận định như sau: ''Một triển vọng chiến thắng lớn 
đã bị đổi thành một sự triệt thoái tai hại, vì sự ước tính sai lầm, bị mất tinh thần, bị cố 
vấn tồi, lãnh đạo thất bại và có làn sóng chủ bại kèm theo''. (Summons of the Trumpet, 
sách đã dẫn, trang 203)  
 
Chỉ có hai nhà báo Mỹ lương thiện là có can đảm lên án sự loan tin bừa bãi và bình luận 
vô trách nhiệm của ngành truyền thông (báo chí và truyền hình) Mỹ về cuộc tổng tấn 
công Tết Mậu Thân của cộng sản tại Việt Nam, bừa bãi và vô trách nhiệm đến nỗi gây ra 
làn sóng chủ bại tại Thủ Đô Mỹ, khiến cho chính quyền Johnson phải chấp nhận thương 
thuyết vội vã theo điều kiện của Hà Nội và chung cuộc, đưa tới việc đơn phương rút 
quân khỏi Nam Việt Nam, để mặc Đồng Minh Nam Việt Nam trước các cuộc tấn công kế 
tiếp của Bắc Việt được toàn thể thế giới cộng sản viện trợ không giới hạn. 
 
Một người là Peter Braestrup với cuốn Big Story, dầy 1.200 trang, trong đó, ông phân 
tích tỉ mỉ các bản tin, các bài bình luận và nhận định của báo chí và truyền hình Mỹ gởi 
về Mỹ từ Sài Gòn. Người thứ hai là Don Oberdorfer, với cuốn ''Tet'', trong đó, ông ta 
phân tích cái tinh thần và ý chí mong manh của dân tộc Mỹ khi bị báo chí và truyền hình 
Mỹ loan tin sai lạc về cuộc phản công của Nam Việt Nam và Đồng Minh. Giới hạn của 
cuốn sách này chỉ cho phép húng tôi trích dẫn một vài đoạn của Peter Braestrup viết về 
lối loan tin kỳ thị và khiếp nhược của truyền thông Mỹ khi họ nhận định về khả năng 



chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung trong cuộc chiến tranh Việt Nam 
và đặc biệt là trong cuộc tổng phản công Tết Mậu Thân.  
 
Trên số báo tháng 8 năm 1981, tạp chí Encounter xuất bản tại Anh Quốc, bỉnh bút 
Robert Elegant viết một bài dài hài tội của báo chí và truyền hình Mỹ vì đã làm cho thế 
giới tự do thua cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông ta viết: ''Trong nửa sau của 15 năm tham 
chiến của Mỹ tại Việt Nam, báo chí là mặt trận chính yếu. Những tin tức có thật hoặc 
ngụy tạo đăng trên mặt báo đã có tính cách định đoạt hơn cả những trận giao tranh hoặc 
những cuộc chạm trán ý thức hệ.  
 
Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, kết quả của cuộc chiến không được định đoạt trong 
chiến trường, mà lại được định đoạt trên các trang báo và trên hết, trên màn ảnh truyền 
hình...Khi nhìn trở lại cuộc chiến một cách bình thảm, tôi tin rằng người ta có thể nói là 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Mỹ đã thật sự thắng cuộc chiến tranh quân 
sự hạn chế. Họ đã thật sự đè bẹp được bọn việt cộng ở miền Nam và cái bọn ''du kích 
địa phương'' là nhũng kẻ được Hà Nội điều khiển, tăng cường và võ trang, và sau đó, 
các Quân Lực ấy lại đẩy lui được cuộc xâm lăng của các sư đoàn chính quy Bắc 
Việt...Tuy nhiên, chung cuộc, cuộc chiến đã bị thua về tay bọn xâm lăng sau khi nước 
Mỹ tháo gỡ, vì các thứ áp lực chính trị do bọn báo chí dựng lên đã làm cho Washington 
hoàn toàn không thể nào duy trì được một sự yểm trợ dầu là tối thiểu, về chiến cụ và về 
tinh thần cần có để giúp cho Sài Gòn tiếp tục cuộc chống cự một cách hữu hiệu'  
 
Lời kết luận của Robert Elegant trong bài bình luận dài có tác dụng như một nhát dao 
thật bén của đao phủ: ''...Mặc dầu mắc phải những lỗi lầm trầm trọng nhưng Nam Việt 
Nam thật ra đã bại trận một cách quyết định tại Washington, New York. London và Paris. 
Thua trận vì báo chí đã kéo theo sự thua trận của họ trên chiến trường''.  
 
Nếu kể ra hết những tội ác của báo chí Mỹ đối với cuộc chiến đấu của Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa thì người ta sẽ phải mất nhiều năm, và phải dùng hàng trăm ngàn trang 
giấy. Thí dụ, chỉ riêng để tố cáo tội xuyên tạc của báo chí và truyền hình Mỹ trong cuộc 
tổng tấn công của cộng sản Tết Mậu Thân 1968, nhà báo lương thiện Mỹ Peter 
Braestrup đã phải viết bộ sách vĩ đại Big Story dầy trên 1.200 trang. Vậy thì người viết 
sách này sẽ chỉ xin ghi ở đây một số tội ác của báo chí Mỹ đối với Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa.  
 
. Trước hết, phải nói tới ý kiến của Tướng Westmoreland khi ông ta nhận xét về cách 
loan tin của báo chí Mỹ có mặt tại Nam Việt Nam. Nhận xét không phải để chạy tội cho 
báo chí và truyền hình Mỹ mà chỉ để nói lên một thực trạng, Tướng Westy viết rằng báo 
chí và truyền hình Mỹ đến Việt Nam trước hết là để loan báo tin tức và hình ảnh về hoạt 
động quân sự của binh sĩ Mỹ tại Việt Nam. 
 
 Báo chí và truyền hình Mỹ do đó, rất ít chịu nói tới hoạt động của Quân Đội Nam Việt 
Nam. Westy nêu một thí dụ: ''...Nếu chỉ đọc báo Mỹ thì rất ít người biết rằng trong trận 
Dak To tháng 11 năm 1967, có nhiều Tiểu Đoàn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã 
giao tranh đẫm máu tại đó''. Rồi Westy nêu lên điều có thể coi là phương châm làm việc 
của báo chí Mỹ: Chỉ nói tới Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nếu Quân Lực ấy chịu những 
tổn thất nặng. Westy nêu rõ ác ý của báo chí và truyền hình Mỹ đối với Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa trong đoạn ông ta viết tại trang 329 và 330 của cuốn ''A Soldier's 
Reports'':  
 
''Theo cái truyền thống hằn học cay cú từ thời Diệm, rất ít có nhà báo Mỹ nào có thiện ý 
chịu viết tốt về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tiện nghi nghèo nàn của các đơn vị 



Việt Nam Cộng Hòa làm cho đám nhà báo Mỹ ấy không muốn tới thăm các đơn vị Nam 
Việt Nam. Vì bị báo chí Mỹ mạt sát nhiều quá, cho nên nhiều đơn vị trưởng của Việt 
Nam Cộng Hòa không tha thiết muốn mời báo chí Mỹ đến với  Trước hết, phải nói tới ý 
kiến của Tướng Westmoreland khi ông ta nhận xét về cách loan tin của báo chí Mỹ có 
mặt tại Nam Việt Nam.  
 
Nhận xét không phải để chạy tội cho báo chí và truyền hình Mỹ mà chỉ để nói lên một 
thực trạng, Tướng Westy viết rằng báo chí và truyền hình Mỹ đến Việt Nam trước hết là 
để loan báo tin tức và hình ảnh về hoạt động quân sự của binh sĩ Mỹ tại Việt Nam. Báo 
chí và truyền hình Mỹ do đó, rất ít chịu nói tới hoạt động của Quân Đội Nam Việt Nam. 
Westy nêu một thí dụ: ''...Nếu chỉ đọc báo Mỹ thì rất ít người biết rằng trong trận Dak To 
tháng 11 năm 1967, có nhiều Tiểu Đoàn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã giao 
tranh đẫm máu tại đó''.  
 
 
Rồi Westy nêu lên điều có thể coi là phương châm làm việc của báo chí Mỹ: Chỉ nói tới 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nếu Quân Lực ấy chịu những tổn thất nặng. Westy nêu 
rõ ác ý của báo chí và truyền hình Mỹ đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong đoạn 
ông ta viết tại trang 329 và 330 của cuốn ''A Soldier's Reports'':  
 
''Theo cái truyền thống hằn học cay cú từ thời Diệm, rất ít có nhà báo Mỹ nào có thiện ý 
chịu viết tốt về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tiện nghi nghèo nàn của các đơn vị 
Việt Nam Cộng Hòa làm cho đám nhà báo Mỹ ấy không muốn tới thăm các đơn vị Nam 
Việt Nam. Vì bị báo chí Mỹ mạt sát nhiều quá, cho nên nhiều đơn vị trưởng của Việt 
Nam Cộng Hòa không tha thiết muốn mời báo chí Mỹ đến với họ. Một vị Tư Lệnh Sư 
Đoàn Việt Nam Cộng Hòa nói thẳng ra là ông ta không muốn thấy có mặt một ký giả Mỹ 
trong vùng hành quân của ông ta. Nhiều đơn vị trưởng Việt Nam Cộng Hòa nói rằng thà 
chịu sự đau đớn trong yên lặng còn hơn là tìm cách thay đổi điều không thể thay đổi 
được nữa. Một nhân vật cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa nói rằng có những người Mỹ 
lầm lẫn lớn khi tưởng rằng Nam Việt Nam muốn có mặt người Mỹ ở Nam Việt Nam mãi 
mãi, trong khi thực ra Nam Việt Nam chỉ muốn dẹp được cái trò khỉ chỉ trích lỳ lợm của 
báo chí và của Quốc Hội Mỹ''.  
 
Sau hết, Westy cho biết là ông ta đã thuyết phục được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tổ 
chức những cuộc họp báo và thuyết phục báo chí Mỹ đi dự họp báo của Nam Việt Nam. 
Trong buổi họp báo đầu tiên, chỉ có một vài ký giả Mỹ tới, rồi sau đó, họ không tới nữa. 
Westy cũng khuyến khích báo chí Mỹ nên tường thuật nhiều về hoạt động của Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa, và nên viết khách quan về Quân Lực ấy. Khi lên tiếng tại Câu Lạc 
Bộ Báo Chí Mỹ tại Thủ Đô Mỹ năm 1967. Westy đã đặc biệt nêu lên mối quan tâm về 
vấn đề này với Tổng Thống Mỹ. Nhưng Westy thú nhận rằng ông ta không có cách nào 
buộc được báo chí Mỹ ở Thủ Đô Mỹ phải chú ý tới hoạt động của Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa. Và vì báo chí cũng như truyền hình Mỹ không chịu hợp tác, hai ngành ấy đã 
làm cho người dân Mỹ ở tại nước Mỹ đã làm cho mọi thứ, trong khi người lính Việt Nam 
Cộng Hòa không làm gì hết. 
 
Peter Braestrup chứng minh nhận xét của Trường Westmoreland và Peter nên rất nhiều 
thí dụ rõ rệt. Nhận xét đầu tiên của Peter Braestrup viết về sự kỳ thị của báo chí Mỹ và 
ngay sự kỳ thị của báo chí Mỹ nữa, đối với cuộc chiến đấu của Nam Việt Nam: ''...Báo 
chí Mỹ thực ra không phải là những bản tường trình viết ra trực tiếp từ mặt trận. 
Braestrup còn nhận thấy một điều bi hài kịch khác nữa: Vì không tìm được một giải đáp 
cho câu hỏi là tại sao Hà Nội có thể thực hiện được sự bất ngờ trong cuộc tấn công Tết 
Mậu Thân, các ký giả Mỹ quay ra nhai lại những nhược điểm của Nam Việt Nam. 



Braestrup viết: ''Thay vì phải tham khảo các chuyên gia về quân sự để mà tìm ra câu giải 
đáp thì họ lại hát bài ca quen thuộc, nghĩa là phải kể ra, nào là chính quyền tham nhũng 
nạn bè phái trong Quân Đội, và sự thất bại không chịu cải các ruộng đất''. Ông ta cảm 
thấy báo chí Mỹ đã ''vô liêm sỉ'' khi dám đưa ra nhận xét liều lĩnh sau đây: ''Nếu Thiệu 
được lòng dân và nếu Nam Việt Nam có ý chí chiến đấu thì trận Tết Mậu Thân đã không 
xảy ra''. (Big Story, trang 337) 
 
Vẫn tại trang 338 của cuốn Big Story, Peter Braestrup nói đến sự thiệt hại và sức chiến 
đấu gan dạ phi thường của Quân Đội Nam Việt Nam: ''Quân Lực Nam Việt Nam đã chịu 
phần thương vong nặng nhất trong số thương vong của Đồng Minh tại Sài Gòn và Huế. 
Tại Khe Sanh, quân Bắc Việt mở một cuộc xung phong ấy lại nhắm vào Tiểu Đoàn 37 
Biệt Động Quân của Nam Việt Nam. Tiểu Đoàn Biệt Động Quân này được giao nhiệm vụ 
phòng giữ căn cứ chính của cứ điểm Khe Sanh. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa thiếu 
hụt quân số và các lực lượng địa phương của Nam Việt Nam đã phải một mình lo việc 
phản công trong 36 của tổng số 44 Tỉnh, 64 Quận lỵ và 50 Ấp bị cộng quân đánh phá dữ 
dội hồi Tết Mậu Thân. Mức độ chiến đấu của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa khác nhau, 
nhưng nhìn chung, sự kháng cự mãnh liệt của họ là điều thiết yếu đã đưa đến thất bại 
quân sự cho Hà Nội''.  
Ở một phần khác các bộ sách vĩ đại Big Story, Peter Braestrup ghi nhận thái độ của 
ngay chính quyền Mỹ và đó là thái độ rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Thú dụ ngày 
10 tháng 2.1968, Ngoại Trưởng Mỹ Dean Rush nói về Quân Lực Nam Việt Nam như sau 
trong một cuộc tiếp tân họp mặt tại New Jersey: ''Ngoại trừ một vài biệt lệ, còn thì nói 
chung là Quân Lực Nam Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm và bền bỉ. Thành tích của 
Quân Lực ấy trong 12 ngày qua đã dứt khoát phá tan cái huyền thoại nói rằng Nam Việt 
Nam không chịu chiến đấu''. Nhưng trong bản tin chính thức của chính quyền Mỹ đánh 
đi bằng điện văn cho các nơi, đoạn nhận xét nói trên lại bị cắt bỏ.  
 
Ngày 14.2.1968 khi báo chí đặt câu hỏi, Chủ Tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân của Mỹ là 
Tướng Wheeler trả lời: ''...Quân Lực Nam Việt Nam đã đánh bại quân địch, và quân đội 
nào thắng trận cũng lên tinh thần. Sáng nay, Tướng Westmoreland cho tôi biết bằng 
điện thoại là hôm qua, ông ta đã đi thăm Trung Đoàn 52 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa ở 
phía Nam Đà Nẵng và thấy rằng tinh thần của họ hết sức phấn khởi, vì rằng họ đã thắng 
trận thành công nhất khi giao tranh với các lực lượng chính quy Bắc Việt. Đó là sư đoàn 
2 Bắc Việt, sư đoàn này muốn tiến về Đà Nẵng mà không tiến nổi''. (Phỏng vấn Tướng 
Wheeler ngay tại Hạ Nghị Viện, tiểu ban cấp phát ngân khoản quốc phòng, sau cuộc 
điều trần của Tướng Wheeler ngày 14.2.1968)  
 
Câu trả lời trên đây của Tướng Wheeler đã bị báo chí cho chìm luôn.  
Và Peter Braestrup kết luận tại trang 341 của bộ sách Big Story: ''...Chính quyền và giới 
quân sự tại Washington cũng mắc bệnh kỳ thị chủng tộc không khác gì báo chí Mỹ và 
viên chức Mỹ tại Việt Nam''.  
 
Trong trận giải tỏa Thành Phố Huế, toàn thể các hệ thống truyền hình và báo chí Mỹ chỉ 
chú ý tới các hoạt động của Thủy Quân Lục Chiến. Ngay cả sau ngày 14.2.1968 là 
khoảng thời gian từ đó trở đi, báo chí Mỹ có thể qua Sông Hương để tới vùng hành quân 
của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng không chịu đi tới nơi. Ngày 21 tháng 
2.1968, phái viên của hãng ABC là Sam Jaffe tường trình rằng trong cuộc tiến quân chật 
vật của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, họ phàn nàn là họ ''không được sự yểm trợ của Quân 
Lực Nam Việt Nam, mặc dầu lẽ ra, chính Quân Lực ấy phải giải tỏa Huế. Nhiều binh sĩ 
Nam Việt Nam cứ ngồi chơi, đánh bài, đó là lời phàn nàn của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ''.  
 



(Bản tin buổi tối của đài truyền hình Mỹ ABC-Evening News 21.2.1968). Còn tài liệu 
nghiên cứu của Peter Braestrup thì cho thấy rằng trong khi Sư Đoàn 1 Bộ Binh Việt Nam 
Cộng Hòa chiến đấu ngay sát gần đó thì Sam Jaffe không chịu tới quan sát Cũng trong 
ngày 21.2.1968, phái viên Chet Huntley nói rằng có thể mất nhiều tuần nữa thì Thủy 
Quân Lục Chiến Mỹ mới chiếm lại được Huế. Huntley không hề nói tới các đơn vị Việt 
Nam Cộng Hòa. Sáu ngày sau, xướng ngôn viên Young của hãng ABC truyền đi một 
bản tin, không biết là thật hay giả, nói rằng: ''Phần lớn trong số 1.000 binh sĩ Việt Nam 
Cộng Hòa đang đi phép lúc xảy ra cuộc tấn công thì đã không chịu trở về chiến đấu, mà 
lại chạy vào một trại tỵ nạn rồi ở đó tới 21 ngày...Một Cố Vấn Mỹ đã than rằng: Tại sao 
người Việt của phía chúng ta lại cứ thường tồi tệ như thế ?'' (ABC-TV ''Evening News'' 
21.2.1968) 
 
Nhưng ngày hôm sau, cũng một bản tường trình về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại 
Huế do phái viên Steve Rowan của đài SBS và Rowann đi theo sát binh sĩ Nam Việt 
Nam, thì lại cho người ta một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn về người lính Việt Nam Cộng 
Hòa: ''...Trận đánh chưa kết thúc, giao tranh tiếp diễn ở bên ngoài các bức tường thành. 
Nhưng tường Thành Nội Huế đã được tương đối yên. Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ca ngợi 
binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dùng đại bác 106 ly để mở đường xuyên qua vị trí rất kiên 
cố của cộng quân, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa sau cùng đã tiến được vào thành và ở 
đó, họ tìm được các chiến hữu của họ bị thương trong trận đánh sơ khởi trước đó 3 
tuần...Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục truy kích quân Bắc Việt và việt cộng từ nhà 
này sang nhà khác, từ ổ súng này đến ổ súng khác. Hôm nay, tinh thần của binh sĩ Nam 
Việt Nam lên rất cao, rất phấn khởi, vì họ đã giải thoát được một số binh sĩ Mỹ''.  
Trong trận Khe Sanh, các phái viên truyền hình Mỹ chỉ được biết rằng có binh sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa tại cứ điểm quan trọng ấy sau khi hay tin là Tiểu Đoàn 37 Biệt Động 
Quân Việt Nam Cộng Hòa là mục tiêu chính để cộng quân pháo kích và xung phong vào 
căn cứ chính của cứ điểm. Ở nhiều đoàn khác của phim, các phái viên truyền hình Mỹ 
tiếp tục không nói gì tới Tiểu Đoàn Biệt Động Quân của Việt Nam Cộng Hòa tại Khe 
Sanh. Mãi tới ngày 9 tháng 8.1968, George Syvertsen mới truyền đi một bản tường trình 
buổi tối, nói về vị trí rất nguy hiểm của Tiểu Đoàn Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hòa: 
''Một phần quan trọng của phòng tuyến Khe Sanh do đơn vị Biệt Động Quân Nam Việt 
Nam trấn giữ. Trong chu vi Khe Sanh thì vị trí của họ bị áp lực nặng nhất. Họ đã bị pháo 
kích và bị tấn công nhiều hơn bất cứ một đơn vị nào khác trong chu vi này''. (Big Story, 
trang 356-357) 
Trong khi nước Mỹ và dân tộc Mỹ mất tinh thần chỉ vì một bản tin loan đi một cách sai 
lạc về cuộc tấn công vào Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn thì số thương vong lên cao rất ghê 
gớm của binh sĩ cộng sản lại không được báo chí và truyền hình Mỹ nêu lên cho thế giới 
bên ngoài biết.  
 
Tác giả Timothy J. Lomperis đã phối kiểm thật kỹ trong thời gian rất lâu và mãi đến năm 
1984 ông ta mới phổ biến số thương vong của phía cộng sản trong cuộc tổng tấn công 
Tết Mậu Thân 1968. Trong đợt tấn công đầu tiên, chấm dứt vào ngày 31.3.1968, số thiệt 
hại của hai bên được ghi nhận như sau: Việt Nam Cộng Hòa có 4954 Quân Nhân tử 
trận, Mỹ có 3.895 binh sĩ tử trận. 14.300 thường dân tại Nam Việt Nam bị chết trong bom 
đạn của hai bên, phía cộng sản bị giết 58.373 tên. Đến giữa tháng 5 năm 1968 thì số 
thương vong của cộng quân đã lên tới 92.000 tên. (Timothy J. Lomperis ''The War 
Everyone Lost And Won'' Lousiana State University Press 1984 trang 76-77)  
 
Một tác giả Tây phương khác là Don Oberdorfer còn viết hẳn cả một cuốn sách dầy gần 
400 trang để phân tách cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 của cộng sản, tựa đề là 
''Tet-The Turning Point in the Vietnam war''. Chủ điểm của cuốn sách này là vấn đề đáng 
buồn và nhục cho nước Mỹ khi cuộc tổng tấn công ấy hoàn toàn thất bại ở khắp miền 



Nam Việt Nam nhưng lại làm cho nước Mỹ sụp đổ về tinh thần đến nỗi phải thương 
thuyết với Hà Nội để rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Số thương vong hai bên do Don 
Oberdorfer ghi nhận chỉ tính đến hết ngày 31.3.1968 và xác nhận con số do tác giả 
Timothy J. Lomperis là chính xác.  
 
Oberdorfer ghi số thương vong ấy tính từ ngày 29.1.1968 đến 31.3.1968: 3.895 Quân 
Nhân Mỹ tử trận, 214 Quân Nhân Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan và Thái Lan tử trận. 4.954 
Quân Nhân Việt Nam tử trận, 14.300 thường dân Nam Việt Nam chết. Phía cộng quân bị 
giết 58.373 tên (Don Oberdorfer, ''Tet-The Turning Point the Vietnam war''. Da Capo Inc. 
New York 1971, trang đầu của sách). Cuộc tổng tấn công 1968 không những là một 
thảm bại cho cộng sản về quân sự mà còn là một bước thụt lùi thật lớn về chính trị cho 
nội bộ của chúng nữa.  
 
Trước khi mở cuộc tổng tấn công này, 45% binh lính cộng sản ở miền Nam do việt cộng 
dụ dỗ hoặc cưỡng bắt thanh niên nông thôn ở miền Nam Việt Nam. Nhưng đến tháng tư 
năm 1968 thì có tới 70% cộng quân là người của Hà Nội đưa từ miền Bắc vào. Như vậy 
là từ sau năm 1968. Hà Nội đã kể như hoàn toàn điều khiển cuộc chiến xâm lăng ở miền 
Nam Việt Nam. Về mặt chính trị, cuộc tổng tấn công mang tính chất một cố gắng tuyệt 
vọng của việt cộng. Tác giả Robert Sansom ghi nhận rằng chưa biết chủ nghĩa cộng sản 
hấp dẫn tới mức nào đối với nông dân miền Nam Việt Nam, nhưng từ 1965 cho tới 
1967, người nông dân ấy cảm thấy an ninh của họ là ưu tiên cao nhất và khi những 
người nông dân ấy tìm về sự che chở của chính quyền Quốc Gia Nam Việt Nam thì việt 
cộng mất lợi tức về thuế, và mất nhân sự (bắt lính) luôn nữa. Thí dụ trong năm 1965, 
việt cộng phô trương là chúng kiểm soát được tới 75% dân số Tỉnh Phú Yên (Tuy Hòa), 
nhưng một tài liệu mật của chúng lại thú nhận rằng chúng chỉ kiểm soát được có 6% Do 
đó, Sansom suy diễn rằng việt cộng phải liều mạng đánh lớn để chứng tỏ cho nông dân 
Nam Việt Nam thấy rằng không có nơi nào dưới quyền kiểm soát của chính quyền Quốc 
Gia được coi là an toàn.  
 
Phía cộng sản đặt quá nhiều hy vọng vào sự thành công của nỗ lực quân sự. Chúng rất 
tin rằng nỗ lực quân sự sẽ làm tan rã Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và dễ dàng đưa tới 
cuộc ''tổng nột dậy'' của dân chúng sống dưới chính quyền Quốc Gia. Người ta đã thấy 
rằng nỗ lực ấy thảm bại và hy vọng ấy đã tiêu tan. Phía cộng sản còn tỏ ra đã mắc cái 
bệnh tự đánh giá cao nữa. Thí dụ tác giả Jeffrey bình luận rằng cấp lãnh đạo cao nhất 
của cộng sản đã sai lầm khi tin tưởng rằng cuộc ''tổng nội dậy'' sẽ thành công vì cấp 
lãnh đạo ấy trót tin tưởng quá nhiều ở những báo cáo tốt đẹp của cấp dưới (nhất là cấp 
xã, ấp) gởi lên cho chúng. (Timothy J. Lomperis, sách đã dẫn, trang 80). 
 
Chúng tôi ghi lại đây hai hình ảnh tiêu biểu nhất cho tinh thần chiến đấu dũng cảm của 
những người lính Việt Nam Cộng Hòa khi tổng phản công hồi Tết Mậu Thân.Không có 
lời khen tặng nào có ý nghĩa hơn cả là cử chỉ của tên Đại Tá cộng sản Nguyễn văn Hiếu. 
Hiếu là một đảng viên trung kiên của cộng đảng Việt Nam. Trong cuộc tổng tấn công 
chót hồi tháng 4 năm 1975 vào khu vực Sài Gòn, tên Hiếu là trung đoàn trưởng một 
trung đoàn chính quy của Bắc Việt.  
 
Lúc tên Hiếu thấy cộng quân tiến được quá mau, quá dễ dàng thay vì phải vui mừng và 
phấn khởi, hắn lại rất hoảng sợ, hoảng sợ đến nỗi hoàn toàn mất tinh thần. Và vì mất 
tinh thần nên hắn không dám giao tranh với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nữa. Thế là 
hắn đào ngũ khi trung đoàn của hắn đã tiến tới cửa ngõ Sài Gòn và hắn chạy về Bình 
Dương là sinh quán của hắn. Sau này, khi cộng quân đã chiếm trọn miền Nam rồi, tên 
Hiếu mới chịu ra thú tội với chính quyền cộng sản. Hắn đã bị giam tại nhà lao Chí Hòa.  
 



Tại đây, có lúc, chính quyền cộng sản nhốt hắn cùng với một số tù nhân khác của miền 
Nam Việt Nam, trong số đó, có cả tên Việt gian Đoàn văn Toại. Tên Đại Tá cộng sản 
Nguyễn văn Hiếu đã tâm sự với tên Toại rằng năm 1968, khi cùng với đồng bọn tiến 
đánh vào Sài Gòn, đơn vị của Hiếu đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giáng cho 
những đòn thật sấm sét, thật tai hại, đến nỗi hắn và đồng bọn của hắn còn kinh hoàng 
mãi mãi sau đó. Cho nên khi tiến tới cửa ngõ Sài Gòn quá mau, quá dễ, hắn sinh nghi.  
 
Hắn tin rằng một Quân Lực đã tặng nhiều đòn chí tử cho cộng quân như Việt Nam Cộng 
Hòa thì không thể nào chịu bỏ cuộc dễ dàng và rằng cộng quân sở dĩ tiến được mau 
chẳng qua vì đã rơi vào cái bẫy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và rằng khi cái bẫy 
ập xuống thì cộng quân sẽ bị tiêu diệt. Vì nghi như thế nên tên Hiếu tin rằng nên đào ngũ 
thì mới hy vọng còn sống được. tên Việt gian Đoàn văn Toại đã ghi lại lời tâm sự của tên 
Hiếu trong cuốn ''Le Goulag Vietnamien'' mà nhà Laffont đã xuất bản tại Pháp năm 1979.  
Những lời thú nhận của hai tên cộng sản Việt cao cấp ghi dưới đây càng làm cho người 
Việt Quốc Gia đau đớn, khi nhớ lại sự sụp đổ tinh thần của nước Mỹ sau cuộc tổng tấn 
công của cộng sản hồi Tết Mậu Thân 1968. Thứ nhất là lời thú nhận của tên Tướng việt 
cộng Trần văn Trà. Năm 1982, tên Trà viết ''Cuộc tấn công Tết là một thất bại ghê gớm 
về quân sự và tâm lý cho những người cộng sản...Chúng tôi đã bị thiệt hại lớn về người 
và về chiến cụ, đặc biệt là số thiệt hại về cán bộ đã rõ rệt làm chúng tôi suy yếu''. (do tác 
giả Mỹ Thomas D. Boetcher trích dẫn trong cuốn sách của ông ta. tựa là ''The Valor and 
the Sorrow'', nhà Little Brown and Company tại Boston, Hoa Kỳ xuất bản năm 1985, 
trang 338). 
 
Tên thứ hai thú nhận là Trương như Tảng. Hắn thú nhận trong một cuộc phỏng vấn 
dành cho tạp chí Úc tên là The Bulletin, số phát hành ngày 15.2.1983: ''Cuộc tấn công 
Tết thật là tai hại cho kế hoạch của chúng tôi. Đó là những điều mỉa mai lớn trong cuộc 
chiến tranh Việt Nam khi mà sự tuyên truyền của chúng tôi lại có thể chuyển sự thất bại 
quân sự thành một chiến thắng xuất sắc, mang lại cho chúng tôi thế thượng phong trong 
nỗ lực ngoại giao, khuyến khích được phong trào phản chiến tại Mỹ để phong trào ấy 
mạnh hơn trước, để chống chiến tranh dai dẳng hơn nữa và làm nản lòng những người 
thảo kế hoạch tại Washington''.  
 
Nhiều quan sát viên ngoại quốc đã ca ngợi miền Nam Việt Nam là sống còn được sau 
cuộc tổng tấn công của cộng sản và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không ta rã như 
nhiều Quốc Gia đã tiên đoán. Rõ ràng miền Nam Việt Nam đã có hình ảnh của phía 
chiến thắng. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mau lẹ tăng quân số từ 670.000 lên tới 
1.100.000 người. Nhiều đơn vị thuộc các Binh Chủng ưu tú như Dù, Thủy Quân Lục 
Chiến, Biệt Động Quân v.v...không đủ chỗ cho đám đông tình nguyện, sau khi miền Nam 
Việt Nam ban hành Lệnh Tổng Động Viên. Có thêm nhiều nông dân bỏ ruộng vườn để 
tìm sự che chở của chính quyền Quốc Gia. 
 
Nhưng người ta không thể kết luận vội vàng rằng như thế là nguy cơ sự đe dọa từ miền 
Bắc Việt Nam đã hết. Có vài điều nhận xét thực tế cần ghi ở đây để dễ nhận định về 
cuộc chiến đấu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1968.  
 
Sau khi trên nửa triệu quân Mỹ và chừng 80.000 quân của các nước Đồng Minh rút đi từ 
Quân Lực Nam Việt Nam có thể tự mình cung cấp hỏa lực yểm trợ cần thiết cho các 
cuộc hành quân để đẩy lui xâm lăng không ? Thứ hai tuy đã gọi nhập ngũ được thêm 
người, và các đơn vị ưu tú đã bổ xung được tân binh, nhưng tình trạng ấy sẽ kéo dài 
được bao lâu, khi mà đối phương nhất định sẽ chiếm miền Nam bằng võ lực và nhất là 
khi khối cộng sản quốc tế nhất định viện trợ không giới hạn cho Hà Nội để Hà Nội chiếm 
được Nam Việt Nam ?  



 
Không nên quên rằng trên nửa triệu quân Mỹ, cộng với 670.000 quân lính Nam Việt 
Nam, cùng với số quân của các nước Đồng Minh khác, mới chỉ tạo được thế cờ hòa tại 
mặt trận quân sự. Khi gần phân nửa số quân ấy bỗng nhiên rút khỏi chiến trường thì 
khoảng trống ấy sẽ được Quân Lực Nam Việt Nam lấp bằng gì, bằng cách nào ? Một 
bản nghiên cứu của nhóm Clark Clifford kết luận rằng chiến tranh tiêu hao đã không 
đánh bại được cộng quân. Thí dụ vào cuối năm 1968, số thiệt hại của cộng quân là 
291.000 tên, nhưng chúng lại bổ xung được ngay bằng 300.000 tân binh (vừa là số quân 
đưa từ miền Bắc vào, vừa là số người mà cộng sản bắt lính từ các vùng do chúng kiểm 
soát) Hồi đầu năm 1969, một bản nghiên cứu của cơ quan Mỹ tên là Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia cho hay rằng giả dụ số thiệt hại của cộng quân có rút xuống bằng phân nửa số 
thiệt hại của năm 1968 thì cũng phải mất 13 năm mới làm cạn được tài nguyên nhân sự 
của miền Bắc Việt Nam. 
Trước sự so sánh vừa kể về tình hình nội bộ của hai đối thủ, người ta không cần là tiên 
tri cũng có thể thấy trước rằng tương lai sống còn của miền Nam tự do rất mong manh. 
Đến đây thì nước Mỹ tới một khúc quanh rất lớn, đó là sự bỏ cuộc của Tổng Thống 
Johnson, để nhường lại cờ lãnh đạo nước Mỹ cho Nixon chỉ lo làm được điều duy nhất 
mà cử tri Mỹ giao phó cho ông ta khi lựa ông ta ngồi vào Tòa Nhà Trắng hồi cuối năm 
1968: Rút thật mau các binh sĩ Mỹ từ Việt Nam về nước mà không cần bận tâm đến các 
hậu quả của sự rút quân ấy đối với Nam Việt Nam.  
 
Trận mùa Hè 1972: Đập tan huyền thoại về Võ nguyên Giáp  
 
Năm 1972 khi quân của Võ nguyên Giáp bắt đầu nổ súng mở màn cho cuộc tổng tấn 
công năm 1972, nhiều ''bình luận gia'' Tây phương đã mau mắn nhận xét rằng cuộc tổng 
tấn công ấy ''cho thấy sự xuất sắc của Giáp về chiến lược và sự mềm dẻo của các lực 
lượng của ông ta''. Sir Robert Thompson cảm thấy tức cười trước các lời thần thánh hóa 
của đám báo chí Tây phương dành cho Giáp. Ông Thompson còn cho hay rằng đám 
nhà báo Tây phương kia ''chờ đợi sự sụp đổ tức thì của Nam Việt Nam'', và ''toàn thể 
đánh báo chí ấy đã mài dao sẵn cho sắc để tặng Nam Việt Nam những nụ cười ác hiểm, 
sắc như dao''. (Sir Robert Thompson. ''Peace is not at Hand''. Mcka, 1974, trang 89) 
 
Trong cuộc phản công năm 1972, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện được hai 
mục tiêu quan trọng cùng một lúc, đập tan huyền thoại về Võ nguyên Giáp và tặng cho 
bọn báo chí Tây phương liều thuốc giải độc cực mạnh để bọn ấy giải trừ bệnh thần 
thánh hóa Võ nguyên Giáp từ nhiều năm trước.  
 
Năm 1972, Giáp hí hửng lắm, vì hắn tin rằng lần này đánh lớn, hắn sẽ đại thắng, quân 
chiến đấu Mỹ không còn ở tại Nam Việt Nam nữa. Trong kế hoạch điều quân cho năm 
1972. Giáp đã mơ tưởng tới chữ BLITZKRIEG một danh từ quân sự của Đức để chỉ một 
cuộc tấn công thật mau lẹ, đánh vào chiều sâu của địch giống như trận đánh chớp 
nhoáng của quân Đức quốc xã vào đất Pháp hồi đầu Thế Chiến II. Trong sự tự tin của 
người mác-xít, Giáp yên trí rằng khi hắn đã tung ra gần toàn thể quân lực miền Bắc vào 
cuộc tấn công gọi là chớp nhoáng thì hắn sẽ đánh gục Quân Lực Nam Việt Nam trước 
khi Quân Lực ấy có thì giờ hồi phục để phản công. 
 
Chính vì sự ước tính đầy chủ quan và lạc quan ấy mà các sai lầm to lớn của Giáp hiện 
rất rõ. Không có được ưu thế tuyệt đối trên không, Giáp đã tung hàng chục sư đoàn tấn 
công ban ngày và tấn công ở ngoài trời, trong khi Không Lực Mỹ vẫn còn yểm trợ trực 
tiếp cho Nam Việt Nam. Cho nên chỉ một tuần sau khi Giáp khởi sự tấn công, Tướng Tư 
Lệnh Quân Mỹ tại Việt Nam là Abrams đã tiên đoán chính xác khi ông ta được Quân Sử 



Gia Dave Palmer phỏng vấn về cuộc tiến công của Giáp: ''Cuộc chơi này của Giáp là 
một trò chơi rất nguy hiểm, một lỗi lầm lớn, một lỗi lầm thật là ghê gớm''.  
 
Trong đợt đầu tiên, mọi sự diễn ra có vẻ như Giáp đã tiên đoán. Mũi dùi chính khởi sự 
đánh ở mặt trận phía Bắc vào lúc 2 giờ sáng ngày 30.3.1972. Ba sư đoàn Bắc Việt, có 
trên 200 xe tăng yểm trợ, đã tiến về phía Nam khu phi chiến, dọc theo Quốc Lộ 9 và qua 
các Tiền Đồn A Sao, A Lưới để tiến về Huế. Ngoài số xe tăng hùng hậu như vậy, Giáp 
còn dùng rất nhiều đại bác 130 ly thứ đại bác nguy hiểm đến nỗi nhiều Quân Sự Gia Tây 
phương phải gọi là ''đại bác vô địch''. Quân của Giáp đã mau lẹ tràn ngập hai căn cứ 
Rockpile và Caroll và trong vòng hai tuần, đã chiếm được một giải đất rộng mười dặm 
giữa khu phi quân sự và Cửa Việt.  
 
Mũi dùi thứ hai nhắm vào Tỉnh Bình Long thuộc Quân Khu 3 của Việt Nam Cộng Hòa. 
Ba sư đoàn của Hà Nội chiếm được Thị Trấn Lộc Ninh ở gần biên giới Cao Mên, rồi tiến 
về An Lộc, một Thị Trấn nằm trên Quốc Lộ 13 đưa tới Sài Gòn. Đến ngày 13.4.1972 thì 
An Lộc bị bao vây và quân trú phòng chỉ còn được tiếp tế bằng dù thả từ máy bay 
xuống.  
 
Đến ngày 23.4.1972 thì mũi dùi thứ ba của Giáp đánh vào Komtum. Sư Đoàn 22 Việt 
Nam Cộng Hòa quả thật đã lúng túng rồi sinh ra rối loạn, nhưng sau khi được Sư Đoàn 
23 Việt Nam Cộng Hòa tăng cường thì Sư Đoàn 22 đã giữ được phòng tuyến. Trong khi 
đó, tại Tỉnh Bình Định, một sư đoàn khác của Hà Nội chiếm được ba Quận lỵ dọc bờ 
biển và đe dọa cắt Nam Việt Nam làm hai.  
 
Anthony T. Bouscaren ghi nhận trong cuốn ''All Quiet on the Eastern Front'' của ông ta, 
tại trang 45 rằng: ''...Quân Lực Nam Việt Nam được hỏa lực của máy bay và chiến hạm 
Mỹ yểm trợ, đã chặn được cuộc tấn công. Tại Huế và Quảng Trị ba Sư Đoàn Việt Nam 
Cộng Hòa cầm chân sáu sư đoàn của Bắc Việt''.  
 
Nhưng đến đây thì Nam Việt Nam đã thật sự hết lực lượng trừ bị chiến lược rồi. Nếu 
Giáp có thể thiết lập được sự tái tiếp tế cho các sư đoàn tiền tuyến và nếu hắn lấy lại 
được nhịp độ tiến quân của lúc đầu thì chiến lược của hắn có hy vọng thành công , Như 
đã tính lầm một cách trong rất nhiều vụ thất bại trước kia, Giáp lại ước tính rằng Nixon 
sẽ chịu bó tay nhìn Giáp tung hoành tại Nam Việt Nam. Trong lời chửi rủa Hà Nội và 
được thâu băng tại Bạch Cung. Nixon nghiến răng nói: ''Những tên chó đẻ ấy lần này sẽ 
được lãnh những trận mưa bom như chưa bao giờ chúng được lãnh nhiều như thế''. 
(Dave Palmer, ''Summons of the Trumpet'', trang 252)  
 
Các sư đoàn của Giáp được trang bị rất nặng nề, tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Máy bay của 
Mỹ đã đánh phá dữ dội chưa từng thấy để tiêu diệt hệ thống tiếp tế của Hà Nội. Cuộc dội 
bom chiến lược ấy đã tiêu hủy mọi hy vọng của ''thiên tài quân sự kiêm đại chiến lược 
gia Võ nguyên Giáp''.  
 
Mặc dầu có bị khựng lại trong những ngày đầu, nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
đã mau lẹ lấy lại được sự bình tĩnh để mở cuộc phản công tốt đẹp trên khắp các mặt 
trận. Và dĩ nhiên là mặt trận nào cũng đẫm máu. Tướng Vanuxem nhận định sau khi 
được thấy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phản công: ''Đây là cuộc thử lửa, đến rất mau, 
sau khi quân Mỹ rút. Chúng ta cần phải ghi nhớ thành tích quân sự lẫy lừng của Quân 
Đội trẻ trung Việt Nam Cộng Hòa''. (Général Vanuxem, ''La Mort du Vietnam''. trang 71)  
Không cần ai đẻ ra huyền thoại cho mình,  
 



Tướng Ngô Quang Trưởng rất xứng đáng là một Tướng tài ba, làm vẻ vang cho toàn thể 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào lúc toàn thể thế giới đổ dồn mắt vào miền Nam, vì họ 
vẫn còn yên trí rằng Nam Việt Nam sẽ sụp đổ mau lẹ. Nếu không có Tướng Trưởng 
trong chức vụ mới là Tư Lệnh Quân Khu 1 và Quân Đoàn I lúc ấy thì mặt trận phía Bắc 
của Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ tan rã, do đó, mở đường cho Giáp thật sự cắt 
Nam Việt Nam làm hai, rồi sẽ chiếm luôn Nam Việt Nam. Ở các mặt trận khác thế giới 
cũng ghi nhận được những hành động anh dũng phi thường của binh sĩ và cấp chỉ huy 
trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Điều phải ghi ở đây là trong trận này, Hà Nội đã thật sự áp dụng binh thuyết của Nga khi 
cộng quân dùng một khối lượng đạn dồi dào và dữ dội chưa từng thấy. Một vài con số 
sẽ nói lên cái khối lượng ghê gớm ấy.  
 
Trong đêm 11 rạng ngày 12.5.1972, Thị Xã An Lộc, với vòng đai phòng thủ diện tích 
không quá một cây số vuông, đã lãnh hơn 8.000 viên đạn đại bác đủ cỡ của cộng 
quân. Nghĩa là mỗi thước vuông lãnh hơn 10 quả đạn. Đó là chưa kể hỏa tiễn và 
súng cối của địch. Hơn 20.000 thường dân và các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa phòng 
thủ An Lộc đã phải chịu những trận mưa đạn và hỏa tiễn như thế liền trong 8 tuần. 
Chiều ngày 9.7.1972, một Tiểu Đoàn Dù Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực Quảng Trị 
muốn tạo một tiếng vang tâm lý nên việc tái chiếm Thành này kéo dài tới 68 ngày. 
Giai đoạn 1 có 4 Tiểu Đoàn Dù tham dự, giai đoạn 2 có 8 Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục 
Chiến, cộng thêm một Liên Đoàn Biệt Động Quân. 15 Tiểu Đoàn ấy quét địch trên 
một diện tích chỉ có 2.500 thước vuông. Nhưng đó là 2.500 thước vuông đầy những 
''chốt'' gồm từ 3 đến 9 tên cộng quân cố thủ, phòng thủ kiên cố, vũ khí có đầy đủ súng B-
40, thượng liên, chưa kể phía sau còn cả một hệ thống hỏa lực yểm trợ của đại bác 130 
ly. Một con số đấy ý nghĩa nói lên nỗi khó khăn và chết chóc của binh sĩ Việt Nam Cộng 
Hòa trong trận ấy, một Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục Chiến của Nam Việt Nam đã phải mất 
48 ngày để tiến quân trên một trục dài có 400 thước.  
 
Với trên 700 chiến xa, với 14 sư đoàn và 26 trung đoàn độc lập khởi sự tấn công từ đếm 
30.3.1972, Võ nguyên Giáp mơ ước mau lẹ chiến thắng như cuộc tiến quân của quân 
Đức tại Pháp hồi đầu Thế Chiến II. Đau đớn cho ''thiên tài quân sự Võ nguyên Giáp'' là 
cuộc tiến quân Blizkreig, kiểu Giáp đã không mau lẹ mà còn kéo dài tới 6 tháng. Sau 6 
tháng ấy, các sự ước lượng khiêm tốn của nhiều quan sát viên Tây phương đều cho 
rằng Bắc Việt đã thiệt hại trên 100.000 người. Thế giới ghi nhận nhiều điều khác thường 
về cả hai phía trong chiến dịch đẫm máu ấy.  
 
Như đã nói sơ qua ở đoạn trên, lỗi lớn nhất của Giáp là ước tính quá thấp khả năng của 
Không Quân Mỹ. Đây là một sự chủ quan ngoài tưởng tượng của mọi người, vì cả thế 
giới đều phải nể sợ sức mạnh của Không Quân và Hải Quân Mỹ. Chỉ có một ''thầy giáo 
làng'' như Giáp mới ước tính kỳ lạ như vậy. Kế đó là khả năng điều động các sư đoàn 
của Giáp. Không biết thiên tài ấy có kinh nghiệm ra sao, nhưng trong cuộc tấn công năm 
1972, người ta thấy quân đội Bắc Việt có những sự yếu kém và ngớ ngẩn mà ngay cả 
một quân đội mới thành lập cũng chưa chắc đã mắc phải. Thế là lại thêm một huyền 
thoại nữa về ''quân đội ta anh dũng vô địch'' của Hà Nội bị phá tan. 
 
Sau khi chiếm được Cửa Việt, mũi dùi thứ nhất của Giáp bỗng nhiên ngừng lại một cách 
ngu dại, rồi nằm bất động tại đó tới ba tuần. Lập tức sự ngu xuẩn ấy được Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa tận tình khai thác để phản công.  
 
Tại An Lộc và tại Kontum, sau khi pháo binh cộng sản bắn tan nát nhiều cơ sở quân sự 
và dân sự thì các chiến xa của chúng lại lù đù đi vào đống gạch đổ nát ấy biến thành mồi 



cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắn hạ dễ dàng bằng vũ khí chống chiến xa. Điều làm 
cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa sửng sốt là Bắc Việt tung xe tăng vào trận địa, nhưng lại 
không có bộ binh đi kèm, một lỗi lầm ít ai có thể ngờ khi cuộc hành quân do ''thiên tài Võ 
nguyên Giáp'' điều khiển. Xe tăng của Hà Nội không biết khai thác các chiến quả, thí dụ 
đánh vào Sài Gòn thì các xe tăng ấy lại cứ nằm bất động một chỗ.  
 
Tác giả Anthony Bouscaren tìm được sự giải thích sự ngớ ngẩn của bộ binh và thiết 
giáp cộng sản. Bouscaren cho biết rằng trường đó, Hà Nội đã gởi 3.000 binh sĩ thiết giáp 
đi học tại Odssa, một trường thiết giáp rất lớn của Sô Viết. ''Chúng đã được học lái xe 
tăng, học các lau chùi xe tăng, nhưng không được học chiến thuật dùng xe tăng ấy. Cái 
lối học vội vã ấy, kèm theo sự nghèo về kinh nghiệm làm cho lính của Giáp rất bỡ ngỡ 
trong công thức phức tạp bộ binh-chiến xa. Đã ngớ ngẩn, lính và xe tăng của Bắc Việt 
lại gặp sức kháng cự ghê gớm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi còn gặp hỏa lực 
dữ dội của Mỹ nữa''. (Anthony T. Bouscaren, ''All Quiet on The Eastern Front'', trang 46) 
 
Quân Sử Gia Dave Palmer mô tả hình ảnh khôi hài của thiết giáp và lính của Võ nguyên 
Giáp: ''...Trên khắp các mặt trận, binh lính Bắc Việt bối rồi vì phối hợp sai lầm, hoặc 
đúng ra là chẳng có phối hợp gì hết. Cho nên chiến xa của Hà Nội khoảng chừng 500 
chiếc, không bao lâu bị tiêu diệt. Những binh sĩ thiết giáp còn sống sót đều hiểu ngay là 
còn ngồi ở trong xe tăng tức là tự sát. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bắt được nhiều xe 
tăng máy vẫn còn nổ vang, còn xa đoàn thì đã bỏ chạy mất. Có nhiều trường hợp cấp 
chỉ huy của quân Bắc Việt đã xích chặt lính của chúng vào xe tăng để lính của chúng 
khỏi bỏ chạy. Bọn lính thiết giáp của Hà Nội rất khiếp sợ''. (Dave Palmer, ''Summons of 
the Trumpet'', trang 245)  
 
Tướng Vanuxem gọi trận An Lộc là ''trận Verdun Vietnam'' hoặc trận Stalingrad ở một 
cấp nhỏ hơn. Ông ta cũng thấy vị trí An Lộc có nhiều điểm giống vị trí của Điện Biên 
Phủ, nhưng điểm khác biệt sâu xa là An Lộc giữ vững cho đến cùng và còn phải mang 
gánh nặng là bảo vệ hơn 20.000 thường dân nữa. Pháo binh bắn vào An Lộc nhiều hơn 
pháo binh bắn vào Điện Biên Phủ và quân Việt Nam Cộng Hòa tại An Lộc lại không có 
pháo binh.  
 
Đại bác 130 ly của cộng quân bắn nát Thị Trấn An Lộc và chúng còn dùng hỏa tiễn và xe 
tăng T-54 nữa. Với hỏa tiễn TOW mới được nước bạn Mỹ ''cấp phát'', binh sĩ Việt Nam 
Cộng Hòa đã rất bình tĩnh bắn hạ nhiều xe tăng T-54 và xác xe tăng nằm la liệt ở chung 
quanh An Lộc. Tướng Vanuxen kết luận: ''Có nhiều người chết tại An Lộc hơn là tại Điện 
Biên Phủ. An Lộc trở thành một biểu tượng cho sự cương quyết chiến đấu của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa, và của người dân Nam Việt Nam quyết đối đầu với cộng sản. 
Đó là trận Verdun của Việt Nam''. (Général Vanuxem, ''La Mort du Vietnam'', trang 75-
77) 
Cũng trong cuốn ''La Mort du Vietnam'', tại trang 75, Tướng Vanuxem kể lại thành tích 
phi thường của một Đại Tá trẻ tuổi của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại mặt trận 
Kontum. Đại Tá này nhất định không chịu theo lời cố vấn của một Tướng lãnh Mỹ khi 
phải đối đầu với ba sư đoàn của Bắc Việt. Tướng chỉ huy cộng sản mặt trận Kontum là 
một viên Tướng già đời, nhiều kinh nghiệm, kể cả thành tích dự trận Điện Biên Phủ.  
 
Thoạt đầu, Tướng cộng sản cho một sư đoàn của hắn nhập trận. Không xong, hắn đưa 
sư đoàn thứ hai vào. Cũng không xong, hắn đưa sư đoàn thứ ba vào. Đến khi hắn muốn 
tung cả ba sư đoàn vào thì đã bị cả ba viên sĩ quan tư lệnh sư đoàn kịch liệt phản đối.  
Đại Tá chỉ huy mặt trận của Việt Nam Cộng Hòa tại Kontum đã bắt được làn sóng vô 
tuyến của địch và ông ta dùng ngay làn sóng ấy để ''hướng dẫn'' xe tăng địch, làm hỏng 
mọi kế hoạch tấn công của cộng quân.  



 
Sau đó, cộng quân tung xe tăng vào xung phong làm ba đợt, có lúc chỉ còn cách Bản 
Doanh của vị Đại Tá trẻ tuổi kia có chừng một trăm thước. Nhưng Bộ Binh Việt Nam 
Cộng Hòa đã tách được bộ binh địch ra khỏi các xe tăng cho nên xe tăng địch bị bắn 
cháy ngổn ngang trên đống gạch nát của Thị Xã. Sau hành động oai hùng ấy, vị Đại Tá 
kia được thăng cấp Tướng ngoài mặt trận, và Sư Đoàn của ông ta được tuyên dương là 
''Sư Đoàn giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa'' 
 
Điều trần trước Quốc Hội Mỹ sau trận tấn công của quân Bắc Việt vào Việt Nam Cộng 
Hòa mùa Hè năm 1972, Bình Luận Gia Joseph Alsop cho người ta một cách giải thích 
khác về lối loan tin ác ý và bất lương của báo chí Mỹ đối với Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa. Alsop nói: ''...Bây giờ có phải coi cuộc đại tấn công của Bắc Việt năm 1972 là một 
sự bại trận rộng lớn. Khích thước của sự bại trận ấy phần lớn lại không được công bố 
cho quần chúng Mỹ biết...Những đơn vị Bắc Việt từng được coi là thứ dữ thì đã quăng 
súng bỏ chạy như đàn thỏ. Nhưng báo chí Mỹ lại không chịu nói nhiều đến sự bại trận 
ấy, chỉ vì báo chí ấy đã trót tiên đoán, từ lâu rằng Nam Việt Nam sụp đổ mau lẹ, nên báo 
chí đành cũng mong cho Bắc Việt chiến thắng''. (Biên Bản của Quốc Hội Mỹ ngày 
27.7.1972)  
Chiến dịch năm 1972 của Bắc Việt cho thấy khả năng thực sự và giới hạn khả năng ấy 
của Võ nguyên Giáp: Từ trận Vĩnh Yên nhận được bài học De Lattre de Tassingny cho 
tới năm 1972, Giáp vẫn không tiến bộ hơn trước, khả năng của Giáp sẽ chỉ hữu hiệu 
nếu chỉ huy nhiều lắm là ba sư đoàn (một quân đoàn). Điều động một lúc 14 sư đoàn, 
cộng 26 trung đoàn độc lập và 700 chiến xa trên một trận tuyến kéo dài cả ngàn cây số, 
điều ấy quả thật đã vượt qua khả năng của Giáp. Sự lúng túng và ngớ ngẩn của các mũi 
dùi tấn công là hậu quả sự chỉ huy bế tắc của Võ nguyên Giáp.  
 
Nguy hơn nữa là trong chiến tranh cổ điển ngày nay, việc dùng các vũ khí tối tân đòi hỏi 
một quan niệm mới về cách dùng Hải, Lục và Không Quân, cũng như cách đánh giá thật 
sát cái khả năng thực sự của đối phương. Giáp không làm nổi việc ấy, nên dám tự tin, 
yên trí rằng khả năng phòng không do Sô Viết cung cấp sẽ đủ làm cho Không Quân Mỹ 
bị tê liệt. Điều ngược lại đã xảy ra.  
 
Hà Nội có đầy đủ các cơ cấu lãnh đạo dân sự và quân sự, trong khi Nam Việt Nam 
không có một cơ cấu nào cao nhất để điều khiển chiến lược quân sự. Điều này không 
làm ai ngạc nhiên khi biết rõ cái khả năng vô cùng nghèo nàn của Thiệu, Khiêm, Quang 
v.v...Chính vì sự thiếu vắng trái ngược với Hà Nội như thế mà người ta lại càng thấy rõ 
khả năng của binh sĩ và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vượt hẳn khả năng của phía đối 
phương. Vì Thiệu hoàn toàn bất lực trong việc điều khiển quân sự nên mới lộ rõ thiên tài 
của ''Tướng khiêm tốn, Tướng lặng lẽ'' Ngô Quang Trưởng, cũng như lộ rõ tài đối phó 
cấp bách trong bình tĩnh và chịu đựng của rất nhiều cấp chỉ huy quân sự khác của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa trên khắp lãnh thổ Nam Việt Nam năm 1972. 
 
Mặc dầu là nạn nhân của mọi thiên kiến, tiên vị, ác ý, mọi lời dèm pha, mạt sát, chửi rủa 
oan uổng từ thế giới khiếp nhược bên ngoài trút lên đầu người lính Việt Nam Cộng Hòa, 
lại chính là người lính ấy đã cùng với các cấp chỉ huy chiến đấu sát cánh với họ đã phá 
tan huyền thoại ngớ ngẩn ''thiên tài quân sự kiêm đại chiến lược gia Võ nguyên Giáp''.  
Nếu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị chê bai nhiều vì kết quả nghèo nàn của cuộc 
hành quân Hạ Lào Lam Sơn 719 thì trong cuộc tổng phản công mùa Hè 1972, Quân Lực 
ấy đã phục hồi được phần uy tín bị tổn thương của trận Hạ Lào. Bên cạnh niềm hãnh 
diện ấy, nhiều người Việt Quốc Gia đã rất lo âu khi nhìn thấy số thương binh nằm điều 
trị tại các Quân Y Viện lớn của Nam Việt Nam. Họ lo vì từ trận Hạ Lào đến cuộc tổng 
phản công mùa Hè 1972, số binh sĩ ưu tú trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử 



trận và bị thương quá nhiều. Tuyển mộ chưa phải là khó khăn lớn nhất, vì một người 
lính mới chỉ cần từ hai đến ba tháng huấn luyện là có thể được gởi tới tiền tuyến rồi. Khó 
khăn lớn nhất là thâu thập kinh nghiệm chiến đấu tại chiến trường. Bổ xung các đơn vị 
ưu tú của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng nhiều tân binh do đó là một điều đáng 
ngại.  
 
Bên nỗi lo âu về nhân sự, người Quốc Gia còn bận tâm suy nghĩ về sự yểm trợ hỏa lực 
cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mùa Hè năm 1972. Nếu không mắc phải bệnh thiện 
cận chỉ biết tự khen phía mình và không chịu nhìn vào sự thật thì nên thẳng thắn nói 
rằng cuộc tổng phản công mùa Hè 1972 chưa đạt được kết quả tốt đẹp ở mức độ ấy, 
nếu không có sự yểm trợ hỏa lực vũ bão của Không Quân Mỹ. Ở đây, lại một lần nữa, 
miền Nam Việt Nam đứng trước câu hỏi thật gai góc trận mùa Hè 1972 chưa phải là trận 
chót, và khi không còn một sự yểm trợ hỏa lực nào khác nữa của phía quân bạn Mỹ thì 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ đối phó ra sao ? Câu hỏi day dứt này cứ ám ảnh 
người Việt Quốc Gia mãi, ám ảnh cho đến tận ngày Nam Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. /. 


